
РЕШЕНИЕ № 95 
30.05.2019 год. 

 
Приемане бюджета на Общинско предприятие „Паркиране и репатриране“ 

 за периода 01.06.2019 - 31.12.2019 г. 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 на ЗМСМА, чл. 124, ал. 2, 3 и ал. 4 на Закона за 
публичните финанси и чл. 36, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 на Наредбата за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Габрово, 
Общински съвет – Габрово РЕШИ: 

 
1. Приема бюджета на ОП „Паркиране и репатриране“ за 2019 г. – 

второстепенен разпоредител с бюджет към Община Габрово, в размер на 310 400 лв., 
разпределен по видове разходи, съгласно Единни бюджетен класификатор за 2019 г., 
съгласно Приложение № 1 неразделна част от решението. 

2. Увеличава бюджета на Община Габрово с 262 500 лв., като се завишава 
параграф 24-04 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция“ с 282 500 
лв. и параграф 37-01 „Внесен ДДС“ с 20 000 лв. Увеличава се разходната част на 
бюджета на Община Габрово с 262 500 лв. Намалява се собствения бюджет на 
община Габрово с 25 900 лв. и на общинско звено Общински спортни имоти с 22 000 
лв. в дейност 898 „Други дейности по икономиката“. 

3. Приема актуализирана инвестиционна програма на Община Габрово за 2019 
г, разпределена по видови разходи, позиции и източници на финансиране, съгласно 
Приложение № 2, неразделна част от Решението. 

4. Възлага на Кмета да отрази промените, които произтичат от настоящото 
решение, по бюджетите на съответните разпоредители, дейности и параграфи 
съгласно Единната бюджетна класификация за 2019 година. 

   
Приложение: 1. Приложение № 1 - Бюджет на ОП „Паркиране и репатриране“ за  
        периода от 01.06.2019 - 31.12.2019 г. 

  2. Приложение № 2 - Инвестиционна програма на Община Габрово за 
      2019 г. 

 
 
 

 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                 /п/ 
           /инж. Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:        /п/ 
         /Р. Русева/ 
 
 














